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Mattssons Rideklub 

Referat af Bestyrelsesmøde den 21. juni 2018   

Hos Lars 

Deltagere 

Lars Folkmann, Dorrit Vanglo, Gitte Hagedorn, Dorthe Scheutz, Louise Hansen, Charlotte Jacobsen, Karoline Skøtt 

og Ann-Sophie Iuel-Brockdorff. 
 

Dagsorden: 
1. Meddelelser fra Formanden 

2. Gennemgang af referat fra sidste møde 

3. Behandling af udvalgte punkter  

4. Regnskab og økonomi. 

5. Kort orientering fra udvalg: 

a. Rideskole 

b. Kommunikation 

c. Stævner 

d. Arrangementer 

e. Sponsorer 

6. Eventuelt. 

Dagsordens Punkt 

Punkt 1: Meddelelser fra Formanden 

Intet nyt 

Punkt 2: Gennemgang af referat fra sidste møde 

Ingen kommentarer  

Punkt 3: Behandling af udvalgte punkter 

Bestyrelsens sammensætning:  

Ann-Sophie ønsker at træde ud af Bestyrelsen, idet hun flytter sin hest væk fra MAK. Udtrædelsen vil ske efter 
næste Generalforsamling.   

Status på MAK 2020:  

Vi afventer fortsat at få et møde med Borgmesteren, dette forventes at blive afholdt i  August. 
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Status på Projekt ”Ny kontingentstruktur” fra GF:  

Dorrit er i  gang med at kigge på dette, vi vil diskutere det ti l næste møde. 

Hjemmeside.  

Der har været talt en del om en revidering af hjemmesiden.  

Der foreslås revidering som f.eks 

• Opdatere kalender med alle begivenheder inkl. stævner 
• Forsiden skal være bedre til at l inke til vigtig information (f.eks link til information for nye rytter, 

information om opstaldning, hvordan kommer man på Nyhedsmailen etc) 

Gitte, Dorthe, Lars og Louise vil kigge på hvordan hjemmesiden kan gøres mere brugervenlig. 

Hjemmesiden kræver også en teknisk opdatering. Gitte vil tale med Mark, der tidligere har hjulpet med 
opdatering 

Punkt 4. Regnskab og økonomi 

Regnskabet blev fremlagt. Intet at bemærke. 

Mobilepay er oppe at køre for Rideskole, Arrangementer og Stævner, hvilket fungerer rigtig fint. 

Punkt 5. Kort orientering fra udvalg: 

a) Rideskole 
God stemning i rideskolen, men der har været mange syge heste og derfor en del udskiftning. 
Der bliver afholdt junior ridelejr 7.-9. juli 
Laura er stoppet som underviser, Katrine Petersen Jørgensen har overtalt dressur holdene og 
Hannah har overtaget skov holdet søndag. 
Steen hjælper fortsat rigtig meget med skovholdene og det er stærkt værdsat. 
Annette har hjulpet med skovholdene mens Jannie har været skadet, hvilket også har været 
meget værdsat. 
 
Rideskolehestene har fået ny smed og der bliver desuden brugt forskellige dyrlæger alt 
afhængig af problematik, efter aftale med Kim. 
 

b) Kommunikation 
Intet nyt, Nyhedsbreve bliver stadig sendt ud regelmæssigt og det fungerer rigtig fint.  
 

c) Stævner 
Den 26.-27. maj, blev der afholdt Nels og Josephine’s Cup, der blev styret med kyndig hånd af 
Katrine, som ydede en stor og stærkt værdsat indsats til endnu et vellykket stævne. 
Rideskolestævne 8.-9. september.  
Der er søgt om yderligere stævner for 2018/2019, afventer svar. 
 

d) Arrangementer  
Gennemførte arrangementer: 
Sommer-grill arrangement afholdt den 19. Juni, hvilket forløb rigtig godt. Der er problemer 
med, at folk melder sig ti l og ikke betaler ti l tiden eller ikke dukker op eller folk ikke melder sig 
ti l  og alligevel dukker op. Det bør indskærpes at man må tilmelde sig hvis man vil deltage, idet, 
der bliver købt ind til det antal af folk, der melder sig ti l og at der også er udgifter forbundet 
med indkøb af pynt o.lign.  
Overskud fra grill arrangement: ca 3.000 DKK 
 
Overskud fra MAK-jagt: 4.500 DKK 
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Plan for resten af 2018  
Juniorfest- evt. weekenden inden Efterårsfesten 22-Sep 
Efterårsfest planlagt ti l den 29-Sep 
Julestue den 28-Nov  
Juleshow den 9-Dec  
 
Mulighed for afholdelse af MAK Cup blev diskuteret, et internt stævne, kombineret med et 
festligt arrangement med fadøl og pølser. Vi stræber mod at afholde dette 25-Aug. 
 

e) Sponsorer 
Undersøge muligheden for sponsor-skiltei ridehuset og/eller ude på ridebanen. Tale med 
Aps’et om dette er en mulighed. 

Punkt 6. Eventuelt 

Der er utilfredshed med bundforhold for særligt rideskolen, formanden tager dette op med ApS, mhp at 
etablerer en mere langsigtet plan.  

Dorrit og Dorthe har sørget for at vi har fået nogle skabe fra Lea Kørner, der står på loftet. Disse vil kunne udlejes 
efter sommerferien. 

Næste bestyrelsesmøde den 05.09.2018 hos Gitte 

To do  

Gitte, Dorthe, Lars og Louise vil kigge på hvordan hjemmesiden kan gøres mere brugervenlig. 

Dorthe og Gitte planlægger MAK Cup 25-Aug 

Lars diskutere ridehus-og ridebanebund med Aps’et 

Undersøge mulighed for sponsor skilte i  ridehuset  

 


